
 
XXXIV ZJAZD CZŁONKÓW  

I SYMPATYKÓW POLSKIEGO  
TOWARZYSTWA OCHRONY PTAKÓW 

16–18 marca 2018 r., Białowieża 
 

PROGRAM ZJAZDU 
 

PIĄTEK, 16.03.2018 r. 
 

WYCIECZKA NA SOWY – start ok. 16.30 
 

Miejsce spotkania Białowieża – PARKING przy siedzibie PTTK. Będziemy poruszać się samochodami 
prywatnymi.  

 
WIECZÓR PODRÓŻNIKA – start ok. 20.00 

 
Zmarzniętych po „sowim” spacerze zabierzemy do ciepłych krajów w trakcie WIECZÓRU PO-
DRÓŻNIKA w Hotelu „Białowieski”, gdzie m.in. prof. dr hab. Piotr Tryjanowski opowie o swoich 
wrażenia z pobytu w Brazylii (będzie to opowieść nie tylko o pięknych krajobrazach, ale również silnie 
nawiązująca do tematyki ochrony przyrody w tym kraju).    

 

SOBOTA, 17.03.2018 r. 
 

WYCIECZKA DO REZERWATU ŚCISŁEGO BPN – start ok. 06.00 
 

Miejsce spotkania – brama wejściowa do rezerwatu. Dzięki uprzejmości Białowieskiego Parku Naro-
dowego otrzymaliśmy zgodę na bezpłatny wstęp do Obrębu Ochronnego Rezerwat (tzw. Rezerwat 
Ścisły). Zgodnie z nowymi zasadami BPN w grupie prowadzonej przez przewodnika może znajdować 
się maksymalnie 12 osób. Zaplanowaliśmy dla Państwa wyjście 4 grup. Zgłoszenia prosimy kierować na 
adres: jbanach@ptop.org.pl. Uczestniczyć w wycieczce będą mogły wyłącznie osoby zapisane na 
liście! W przypadku rezygnacji prosimy o przekazanie takiej informacji na ww. adres. 

 

PRELEKCJE w SALI KONFERENCYJNEJ BPN 
 
10.00 – 10.05 Przywitanie uczestników Zjazdu – Jarosław Chyra (Prezes PTOP) 

10.05 – 10.35 Ponad 40 lat monitoringu ptaków lęgowych Białowieskiego Parku Narodowego – 

Cezary Mitrus (Uniwersytet Rzeszowski) 

10:35 – 11:05 Podsumowanie działalności PTOP w 2017 roku – Edyta Kapowicz (Dyrektor Sekre-
tariatu PTOP) 

11.05 – 11.30 Przerwa 

11.30 – 12.00 Krajobraz strachu, czyli świat, w którym żyją ptaki – Adam Zbyryt (PTOP) 

12.00 – 12.30 Kukułka – od folkloru po efektywny wskaźnik bioróżnorodności – Piotr Tryjanow-
ski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 

12.30 – 12.40 Premiera książki Piotra Tryjanowskiego – "Rozum z ptakami odlatuje" 

12.40 – 13.10 Żyć jak ptak z nietoperzem – przytyk czy komplement? O (nie)codziennych rela-
cjach podniebnych sąsiadów – Marta Szurlej (Instytut Biologii Ssaków PAN w Biało-
wieży) 

13.10 – 15.00 Przerwa obiadowa 
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15.00 – 15.30 Wymieranie głuszców w Puszczy Białowieskiej – Wojciech Sobociński (Uniwersytet 
w Białymstoku) 

15.30 – 16.00 Pióra – skomplikowany twór ewolucji –  Ewa Nalepa (AtlasPiór.pl) 

16.00 – 16.30 Obserwacje rzadkich gatunków ptaków na Północnym Podlasiu w 2017 r. – Grze-
gorz Grygoruk (TP Dubelt) 

16.30 – 16.45 Przerwa 

16.45 – 17.05 Wypas w ochronie ptaków nie taki prosty – o pracy z konikami polskimi – Woj-
ciech Syguła (Szamański Krąg) 

17.05 – 17.45 Rozpoznawanie wróblaków w locie – Michał Skakuj (Komisja Faunistyczna) 

17:45 – 18:00 Konkurs ornitologiczny 

18:00 – 18:20 Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, podsumowanie zjazdu 

 
SPOTKANIE INTEGRACYJNE – start 19.30 

 
Na sobotnią kolację (ognisko pod wiatą) i spotkanie integracyjne zapraszamy do Hotelu „Białowieski”, 
ul. Waszkiewicza 218 B, 17-230 Białowieża http://www.hotel.bialowieza.pl/kontakt. Składka od 
uczestników spotkania wynosi 20 zł i będzie zbierana w trakcie zjazdu. Zainteresowanych udzia-
łem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres mpotocka@ptop.org.pl (w celu oszaco-
wania liczby gości). Prosimy też o informację MIĘSOŻERCA/WEGETARIANIN. 

 

NIEDZIELA, 18.03.2018 r. 
 

PANEL DYSKUSYJNY – start 10.30 
 

Zapraszamy na panel dyskusyjny „Społeczeństwo obywatelskie i ochrona przyrody, ptaków” z udzia-
łem: Danuty Kuroń, Bogdana Kosela, Małgorzaty Górskiej, Michała Książka, Adama Zbyryta, Seba-
stiana Menderskiego i publiczności. 

Sala konferencyjna w Hotelu „Białowieski”, ul. Waszkiewicza 218 B, 17-230 Białowieża 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
Za wyjątkiem dofinansowania poczęstunku w trakcie sobotniego ogniska integracyjnego i noclegu w 
Hotelu „Białowieski”, organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia. 
 
Zachęcamy do skorzystania z oferty Hotelu „Białowieski” ul. Waszkiewicza 218 B, 17-230 Białowie-
ża http://www.hotel.bialowieza.pl/kontakt, przygotowanej specjalnie dla uczestników zjazdu. Dzięki 
uprzejmości właściciela hotelu, Pana Marka Czarnego, cena wynosi 105 zł/os. w pokoju dwuosobo-
wym (z piątku na sobotę) i 70 zł/os. (z soboty na niedzielę). Stawka ta obejmuje nocleg, śniadanie 
oraz wstęp do kompleksu basenowego. Niższa stawka ceny za pokój drugiego dnia zjazdu jest 
wynikiem dofinasowania noclegów przez PTOP. 
 
W przypadku innych konfiguracji pokojowych o cenę należy dopytać bezpośrednio w hotelu – rezerwa-
cji można dokonywać mailowo na adres: marketing@hotel.bialowieza.pl, lub telefonicznie tel. 85 744 43 
80 wew. 2, w godz. 8.00–16.00.  

Zapraszamy! 
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